1
กาหนดการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. ประจาปีการศึกษา 2563
หน่วย ศฝ.นศท.มทบ.12
วัน/เดือน/ปี
สถานศึกษาวิชาทหาร
สถานที่รับสมัคร
จันทร์ที่ 1. ร.ร.บ้านนา "นายกพิทยากร"
ร.ร.บ้านนา "นายกพิทยากร"
6 ก.ค.63 2. ร.ร.เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
อ.บ้านนา จ.นครนายก
3. ร.ร.องครักษ์
4. ร.ร.ภัทรพิทยาจารย์
5. ร.ร.ผดุงอิสลามวิทยา
6. ร.ร.มาลาสวรรค์พิทยา
7. ร.ร.เลขธรรมกิตติว์ ทิ ยาคม
8. สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา
9. ว.เซนต์เทเรซา อินติ
อังคารที่ 1. ว.การอาชีพนครนายก
ร.ร.ปากพลีพิทยาคาร
7 ก.ค.63 2. ว.เทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
อ.ปากพลี จ.นครนายก
3. ว.เทคนิคนครนายก
4. ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์
5. ร.ร.เมืองนครนายก
6. ว.เทคโนโลยีวรี พัฒน์
7. ร.ร.นวมราชานุสรณ์
8. ร.ร.ปิยชาติพัฒนา
9. ร.ร.ปากพลีวทิ ยาคาร
พุธที่
1. ร.ร.ดาวทองวิทยาลัย
ร.ร.ปากพลีพิทยาคาร
8 ก.ค.63 2. ร.ร.นครนายกวิทยาคม
อ.ปากพลี จ.นครนายก
3. ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
พฤหัสบดีที่ 1. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
ร.ร.กบินทร์วทิ ยา
9 ก.ค.63 2. ร.ร.มณีเสวตรอุปถัมภ์
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
3. ร.ร.ร่มเกล้าปราจีนบุรี
4. ร.ร.ทุ่งใหญ่วทิ ยาคาร
5. ว.การอาชีพกบินทร์บุรี
6. ร.ร.มารีวทิ ยากบินทร์บุรี
7. ร.ร.ลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
8. ร.ร.วังตะเคียนวิทยาคม
9. ร.ร.กบินทร์วทิ ยา

หมายเหตุ
ห้วงที่ 1

ห้วงที่ 1

ห้วงที่ 1

ห้วงที่ 1

2
วัน/เดือน/ปี

สถานศึกษาวิชาทหาร
10. ร.ร.วังดาลวิทยาคม
11. ร.ร.กบินทร์บุรี
12. ว.เทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี
13. ว.เทคโนโลยีนครกบินทร์
14. ร.ร.นนทรีวทิ ยาคม
15. ร.ร.สายมิตรศึกษา
16. ร.ร.เทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี
ศุกร์ที่ 1. ร.ร.ศรีมหาโพธิ
10 ก.ค.63 2. ร.ร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง
3. ร.ร.กรอกสมบูรณ์วทิ ยาคม
4. ว.เทคนิคบูรพาปราจีน
5. ร.ร.ประจันตราษฎร์บารุง
6. ร.ร.สุวรรณวิทยา
7. ร.ร.วัดพรหมประสิทธิ์
เสาร์ที่ 1. ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
11 ก.ค.63 2. ว.บางปะกงบริหารธุรกิจ
3. ว.การอาชีพบางปะกง
4. ร.ร.มารดานฤมล
5. ร.ร.บางปะกง "บวรวิทยายน"
6. ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล
7. ว.เทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
จันทร์ที่ 1. ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา
13 ก.ค.63

สถานที่รับสมัคร

หมายเหตุ

ร.ร.ประจันตราษฎร์บารุง
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ห้วงที่ 1

ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ห้วงที่ 1

ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ห้วงที่ 1

อังคารที่ 1. ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
14 ก.ค.63 2. ร.ร.อิสลามวิทยาบึงนารักษ์
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
4. ร.ร.เทคโนโลยีศรีวรการ
5. ร.ร.หมอนทองวิทยา
พุธที่
1. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
15 ก.ค.63 2. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ห้วงที่ 1

ห้วงที่ 1

3
วัน/เดือน/ปี

สถานศึกษาวิชาทหาร
สถานที่รับสมัคร
3. ร.ร.พณิชยการฉะเชิงเทรา
4. ว.อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
5. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4
6. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
พฤหัสบดีที่ 1. ร.ร.เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
16 ก.ค.63 2. ว.สารพัดช่างฉะเชิงเทรา
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา
4. ม.ราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
5. ร.ร.ไผ่ดาพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6. ร.ร.บางนาเปรียววิทยา
7. ว.เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
8. ว.เทคโนโลยีวถิ ีอิสลาม
9. ร.ร.ผาณิตวิทยา
10. ว.เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
11. ร.ร.วิทยาราษฎร์รังสรรค์
12. ร.ร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม
13. ว.เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม
ศุกร์ที่
1. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
17 ก.ค.63
อ.เมือง ฉะเชิงเทรา
เสาร์ที่
1. ว.การอาชีพพนมสารคาม
18 ก.ค.63 2. ร.ร.แปลงยาวพิทยาคม
3. ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา
4. ร.ร.สนามชัยเขต
5. ร.ร.หนองไม้แก่นวิทยา
6. ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา
7. ร.ร.มัธยมสิริวณ
ั วรี 3 ฉะเชิงเทรา
8. ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว
9. ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
10. ร.ร.ราชสาส์นวิทยา
11. ร.ร.ชาป่างามวิทยาคม

หมายเหตุ

ห้วงที่ 1

ห้วงที่ 1

ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ห้วงที่ 1
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

4
วัน/เดือน/ปี

สถานที่รับสมัคร

หมายเหตุ

ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ห้วงที่ 1

อังคารที่ 1. ว.เทคนิคปราจีนบุรี
21 ก.ค.63 2. ร.ร.มารีวทิ ยาปราจีนบุรี
3. ว.สารพัดช่างปราจีนบุรี
พุธที่
1. ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
22 ก.ค.63 2. ร.ร.ศรีมโหสถ
3. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 7
4. ร.ร.ประชารัฐพัฒนา
5. ร.ร.ศรีรักษ์ราษฎร์บารุง
6. ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ จักรพงษ์พิทยาลัย
7. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ
8. ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง 2 "อดุลสนากิจศึกษา"
9. ร.ร.ชิตใจชื่น
10. ร.ร.กระทุ่มแพ้ววิทยา
11. ร.ร.มัธยมวัดป่ามะไฟ
12. ว.อาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
พฤหัสบดี
นักศึกษาวิชาทหารชันปีที่ 4 - 5
23 ก.ค.63 จ.ปราจีนบุรี, จ.นครนายก, จ.ฉะเชิงเทรา

ว.เทคนิคปราจีนบุรี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ห้วงที่ 1

ศฝ.นศท.มทบ.12
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ห้วงที่ 1

ศฝ.นศท.มทบ.12
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

(ห้วงที่ 1)

พฤหัสบดี
23 ก.ย.63

ศฝ.นศท.มทบ.12
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

(ห้วงที่ 2)

จันทร์ที่
20 ก.ค.63

สถานศึกษาวิชาทหาร
12. ร.ร.หนองแหนวิทยา
13. ว.เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
14. ร.ร.บางคล้าพิทยาคม
15. ร.ร.วัดเปี่ยมนิโครธาราม
1. ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง

นักศึกษาวิชาทหารชันปีที่ 4 - 5

